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Η καινοτομία                                            
των Structural 
double-face
συστημάτων, τώρα 
και στα συρόμενα
συστήματα

Η προηγμένη σειρά συρόμενων τριπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (low-e). 

Siccόna SL 500 Siccόna SL 300

Η βασική σειρά συρόμενων διπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (low-e).



Μια αισθητική καινοτομία 

Εμπνευσθήκαμε από τα Κυκλαδικά Ειδώλια - τα πασίγνωστα  μαρμάρινα ειδώλια 

του Κυκλαδικού Πολιτισμού, που άνθισε στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους μεταξύ 

του 3300 - 2000 Π.Χ. - και την εφαρμογή που βρήκε στην αρχιτεκτονική στις μέρες 

μας από τον φημισμένο αρχιτέκτονα Ludwig Mies van der Rohe  και εκφράστηκε 

με το διάσημο πια μοτίβο του:

“Less is more”
Δημιουργήσαμε μια ομάδα Ελλήνων σχεδιαστών ειδικών στην ανάπτυξη 

συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και εξασφαλίσαμε την 

αμέριστη  συνεργασία και υποστήριξη Ελληνικής βιομηχανίας εξειδικευμένης στις 

σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας του γυαλιού. 

Δουλέψαμε επί μήνες εντατικά για να δημιουργήσουμε ένα σύγρονο λιτό και 

συνάμα εξαιρετικά λειτουργικό και πολυμορφικό σύστημα. 

Το διπλής όψεως structural συρόμενο σύστημα Siccόna.
 Ένα σύστημα που ξεχωρίζει για το έντονο πάθος του για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική 

αντίληψη και την ανταπόκρισή του στις σύγρονες απαιτήσεις για εξοικονόμηση 

ενέργειας, προσωπικές ανέσεις και υψηλό δείκτη ασφάλειας.

Κορυφαία αισθητική
Μινιμαλισμός είναι η έκφραση του μέγιστου με τη χρήση ελάχιστων κινήσεων, 

λέξεων και σχημάτων. Το structural συρόμενο σύστημα Siccόna αναπτύχθηκε 

κατά τρόπο που κάθε του συστατικό στοιχείο, κάθε συνδεσμολογία του και κάθε 

του λεπτομέρεια ελαχιστοποιήθηκε στο εντελώς απαραίτητο. 

Πρωτοπόρος αξιοπιστία
Στο συρόμενο σύστημα Siccόna η υάλωση αποτελεί ένα αυτόνομο δομικό 
στοιχείο που επικαλύπτει από άκρο σε άκρο ολόκληρη την εξωτερική και 

εσωτερική επιφάνεια του φύλλου. Έτσι το σύτημα αποκτά μια απόλυτα συμπαγή 
δομή - αντί της συνήθους χαλαρής, όπου απλά η υάλωση συρταρώνει μέσα στο 

πλαίσιο αλουμινίου. 

Έτσι, παράλληλα με την αισθητική τελειότητα, εξασφαλίζεται μια απαράμιλλη 

λειτουργικότητα, πολύ υψηλή αντοχή και απόλυτη υδατοστεγανότητα. 

Μοναδική ευελιξία
Το διπλής όψεως structural συρόμενο σύστημα Siccόna προσφέρει τη 

δυνατότητα στον αρχιτέκτονα ή τον χρήστη του, να επιλέξει ο ίδιος για κάθε άνοιγμα 

τον ιδανικό συνδυασμό των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών που επιθυμεί και να 
«φτιάξει» το δικό του σύστημα Siccόna ανάλογα με τις ανάγκες του. 



Siccόna | The Structural Window

Ο στόχος: Να δημιουργήσουμε ένα μίνιμαλ, λιτό και απέρριτο συρόμενο σύστημα που να δένει 

αρμονικά με το ανοιγόμενο σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις σύγχρονες ανάγκες για 
εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλό δείκτη ασφάλειας, όσο και τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές 

τάσεις για εφαρμογή μεγάλων ανοιγμάτων στα κτίρια.

Το αποτέλεσμα:

Συρόμενη μπαλκονόπορτα Siccόna διπλής υάλωσης, με ειδικά σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα Low-E των 6mm και μηχανισμούς HAUTAU.

Tο brand Siccόna.

Το συρόμενο σύστημα Siccόna αναπτύχθηκε με βάση την καινοτόμο τεχνολογία, που είναι 
γνωστή σαν «structural» και εφαρμόζεται  χρόνια τώρα ευρύτατα και με μεγάλη επιτυχία 

διεθνώς στο Yαλοπέτασμα.

Και μάλιστα και στο συρόμενο σύστημα Siccόna η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται και στις δύο 
όψεις - την εξωτερική και την εσωτερική - με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα διπλής όψεως 
structural συρόμενο σύστημα. 

Η λειτουργία της υάλωσης διευρύνθηκε κατά τρόπο που να αποτελεί ένα δομικό στοιχείο που 

ενισχύει αποφασιστικά τη συμπαγή δομή του συστήματος, αντί της συνήθους που είναι να γεμίζει 

απλά ένα πλαίσιο αλουμινίου. Το αποτέλεσμα ήταν μια απαράμιλλη λειτουργικότητα και μια 

εξαιρετικά λιτή και απέριτη εμφάνιση τόσο στην εξωτερική, όσο και την εσωτερική όψη. 

Το structural συρόμενο σύστημα Siccόna ανταποκρίνεται πλήρως και στις πιο υψηλές 

απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών για μεγάλα ανοίγματα, υψηλή αντοχή στην 

ανεμοπίεση, ικανοποιητική θερμομόνωση, μεγάλη διαφάνεια, ηχομόνωση, και υψηλή ασφάλεια 

από θερμικό σοκ. 

Το structural σύστημα Siccόna είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρίας Center-Al, από 

την οποία και κατασκευάζεται αποκλειστικά με στόχο να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα επίπεδα 

ποιότητας, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό.

Structural  συρόμενο σύστημα Siccόna: Διαχρονικό design και τεχνολογία αιχμής.



Siccόna SL 500 (εσωτερική όψη):

Η προηγμένη σειρά τριπλής υάλωσης, με 

σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E) 

για κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλών 

απαιτήσεων. Kορυφαίο σε design, τεχνολογία 

και δυνατότητες εξατομίκευσης. 

Η υάλωση των 6-5-6mm από σκληρυμένο 

ενεργειακό κρύσταλλο (Low-E) επικαλύπτει, 

από άκρο σε άκρο, ολόκληρη την εσωτερική 

επιφάνεια του φύλλου, πράγμα που 

εξασφαλίζει ταυτόχρονα: την απλότητα 

της επιφάνειας, την υψηλή αντοχή και την 

ελαχιστοποίηση της οπτικής παρουσίας του 

φύλλου αλουμινίου.

Απλότητα χωρίς συμβιβασμό
στις υψηλότερες αρχιτεκτονικές προσδοκίες

Δύο βασικές σειρές

Με στόχο την κάλυψη ακόμα και των πιο υψηλών 

απαιτήσεων ποιότητας, το structural συρόμενο 

σύστημα Siccόna προσφέρεται σε δύο βασικές σειρές:

Siccόna SL 500:
Η προηγμένη σειρά τριπλής υάλωσης, με σκληρυμένα 

ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E) για κτιριακές 

εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων. Kορυφαίο design, 

υψηλή τεχνολογία και με δυνατότητες εξατομίκευσης 

του βάσει των προσωπικών αναγκών. 

Siccόna SL 300:
Η βασική σειρά διπλής υάλωσης, με σκληρυμένα 

ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E). 

Στη βάση των δύο αυτών σειρών του συρόμενου 

σύστηματος Siccόna δημιουργείται μια ευρεία 

σειρά δυνατών παραλλαγών, κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνεται ακριβώς στις εξειδικευμένες ανάγκες 

κάθε project.

Siccόna SL 300 (εξωτερική όψη):

Η βασική σειρά διπλής υάλωσης, με 

σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E). 

Η υάλωση των 6-6mm επικαλύπτει, από 

άκρο σε άκρο, ολόκληρη σχεδόν την 

εξωτερική επιφάνεια του φύλλου, πράγμα 

που έχει σαν επακόλουθο τη δομική 

σύζευξη του κρυστάλλου με το πλαίσιο 

αλουμινίου, εξασφαλίζονας  έτσι: την απόλυτη 

υδατοστεγάνωση, την υψηλή αντοχή και την 

αδιατάρκτη από προβλήματα λειτουργία.

Σκληρυμένα Ενεργειακά Κρύσταλλα (Tempered, Low-E)

Η υάλωση των συστημάτων Siccόna βασίζεται στην ολοκληρωτική σκλήρυνση ενεργειακών κρυστάλλων (Low-E) των 5 & 6mm, πράγμα 

που έχει σαν αποτέλεσμα:

Ασύγκριτα επίπεδη και λεία επιφάνεια. 

Καλύτερη ποιοτικά διαφάνεια και διαύγεια. 

Καλύτερης ποιότητας επίστρωση με το
ενεργειακό υλικό. 

Αυξημένη μηχανική αντίσταση
5 φορές πιο ανθεκτικό από το απλό γυαλί. 

Επαρκή αντοχή στις μεγάλες μεταβολές της 
θερμοκρασίας - ελάχιστος κίνδυνος θερμικού σοκ. 

Ασφαλή θραύση - σε περίπτωση θραύσης,
σπάζει σε πολύ μικρά ακίνδυνα κομμάτια -
μικρότερα από 0,5cm² το καθένα.



Εντελώς επίπεδος οδηγός 

Τι πιο φυσικό για το συρόμενα συστήματα Siccόna!
Πράγματι ο οδηγός του συρόμενου συστήματος έχει τη δυνατότητα να εγκιβωτιστεί πλήρως μέσα στο δάπεδο, αφήνοντας μόνο 
έξω τον inox οδηγό των ράουλων (5mm). Για τη διευκόλυνση του εγκιβωτισμού του οδηγού και την ομαλή απορροή του νερού 
στο αποχετευτικό σύστημα, διατίθεται στη σειρά Siccόna Accessories ειδικό σετ εγκιβωτισμού, εφοδιασμένου με ειδικές οπές-
εξόδους που οδηγούν στο αποχετευτικό δίκτυο.
Το σετ εγκιβωτισμού αποτελείται από ένα προφίλ γαλβανιζέ λαμαρίνας 2mm ύψους 9,2cm, που μπαίνει στο δάπεδο κι΄ ακόμα 
από ένα ανοξείδωτο προφίλ 1,5mm, που μπαίνει ανάμεσα στο γαλβανιζέ προφίλ και τον οδηγό και αποσκοπεί στην προστασία 
του οδηγού του συστήματος από τη διάβρωση.

Θερμοδιακοπτόμενα συστήματα 

Τα structural διπλής όψεως συστήματα Siccόna, 

τόσο με διπλή όσο και με τριπλή υάλωση είναι 

θερμοδιακοπτόμενα.

Η θερμοδιακοπή επιτυγχάνεται με δύο σειρές από 

πολυαμίδια υψηλής ποιότητας Ensinger, των 19mm.
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Siccόna SL 500 Siccόna SL 300

Μεγάλες Επιφάνειες - Μεγάλες Αντοχές 

Τα συρόμενα συστήματα Siccόna φέρουν το μηχανισμό της HAUTAU που σηκώνει βάρος μέχρι 400kg. Αυτό 
σημαίνει  ότι οι μέγιστες διαστάσεις φύλλου για διπλή υάλωση είναι τα 10m² και για τριπλή υάλωση τα 7,5m².
Η structural δομή του σε συνδυασμό με τους υψηλής ποιότητας υαλοπίνακες του από σκληρυμένα ενεργειακά 
κρύσταλλα  Low-E των 5 & 6mm, προσφέρουν εκτός μια απροσδόκητα λεία επιφάνεια, και μια μοναδική 
μηχανική αντίσταση (5 φορές πιο ανθεκτικό από το απλό γυαλί) στην ανεμοπίεση και την κρούση, 
μεγάλη αντοχή στις μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας (δεν υπάρχει κίνδυνος θερμικού 
σοκ) και ασφαλή θραύση.

Τομή εγκιβωτισμού οδηγού συρόμενου συστήματος Siccόna



Όμορφο στυλ μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Ξεχωριστές για το design τους χειρολαβές, δημιούργημα επώνυμων σχεδιαστών, εργονομικά σχεδιασμένες για διευκολύνουν 
όλες τις λειτουργίες τους, τονίζουν διακριτικά τη μοναδική κρυστάλλινη παρουσία του structural συρόμενου συστήματος 
Siccόna.
Το συρόμενο σύστημα Siccόna προσφέρεται σε τρείς χρωματισμούς:
μαύρο ανοδιωμένο, λευκό και γκρί ηλεκτροστατικά βαμμένα.

Τα διακριτικά και διαχρονικά χρώματα του Siccόna

Ευέλικτο και πολυμορφικό,
καλύπτει πλήρως κάθε προσωπική ανάγκη

Ασύγκριτα ευέλικτο

Το διπλής όψεως structural σύστημα Siccόna είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα για να ανταποκρίνεται πλήρως και 
στις πιο υψηλές απαιτήσεις / ανάγκες των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών ως προς το μέγεθος του ανοίγματος, 
την ανεμοπίεση, τη θερμομόνωση, τη διαφάνεια των κρυστάλλων, την ηχομόνωση, την ασφάλεια ή ακόμα και την ανάγκη 

αντιβαλιστικής προστασίας του κτιρίου.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να 
συμβουλεύσουν τους αρχιτέκτονες, τους σχεδιαστές και τους 
πελάτες που ενδιαφέρονται για το σύστημα Siccόna πάνω σε 

μια σειρά σχετικών θεμάτων όπως:

Η αυξημένη ενεργειακή αποτελεσματικότητα (τιμή U) με το 
γέμισμα των θαλάμων υάλωσης με argon.

To επιθυμητό επίπεδο ηχομόνωσης.

Την επιθυμητή ορατότητα: διαφανής, ημιδιαφανής (καθρέφτης 
one-way), αδιαφανής (γαλακτερή). 

Αντιδιαρρηκτική ή αλεξίσφαιρη προστασία με επικόλληση 
πολλαπλών κρυστάλλων.

Παράλληλα, στη σειρά Siccόna Acceessories αναπτύξαμε 
μια μια σειρά κατακόρυφων και οριζόντιων γαλβανιζέ οδηγών 
που διευκολύνουν τον αρχιτέκτονα ή τον κατασκευαστή στον 
εντοιχισμό τόσο της εξωτερικής, όσο και της εσωτερικής όψης 
της κάσας του συρόμενου συστήματος Siccόna.

Εξαιρετική προσαρμοστικότητα στις εξωτερικές συνθήκες

Σε κάθε συρόμενο σύστημα Siccόna SL 300 εφαρμόζεται μια αυτόματη Βαλβίδα Διπλής 
Διόδου, η οποία ισοσταθμίζει την εσωτερική πίεση του αέρα* μεταξύ των δύο κρυστάλλων με 
την εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση, όταν η διαφορά πίεσης μεταξύ αυτών υπερβαίνει την τάξη 
των 80mill bar.
H υπερβολική διαφορά πίεσης παρουσιάζεται όταν το σύστημα τοποθετείται σε πολύ υψηλό 

υψόμετρο ή σε πολύ θερμά κλίματα.

* Όταν δεν χρησιμοποιείται Argon

Ξεχωριστές για το design τους χειρολαβές



Προσωπική εξυπηρέτηση
του πελάτη

Εάν σχεδιάζετε μια απαιτητική κατασκευή, ή βρίσκεστε 

στη διαδικασία της κατασκευής ενός ποιοτικού κτιρίου, 

παρακαλούμε μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. 

Θα σας προσφέρουμε μια υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη 

πληροφόρηση καθώς και σχεδιαστική και κατασκευαστική 

υποστήριξη.

Η τεχνική μας υποστήριξη καλύπτει όλο το φάσμα, από τον 

αρχικό σχεδιασμό με τη χρήση σχεδίων CAD, μέχρι την 

ποιοτική εγκατάσταση των συστημάτων Siccόna.

Είμαστε επίσης σε θέση να σας προσφέρουμε λύσεις στα 

μέτρα σας, που  να ανταποκρίνονται πλήρως στις δικές σας 

σχεδιαστικές ανάγκες.

Περιμένουμε να ακούσουμε από σας
τα θέματα που σας απασχολούν.

Έκθεση - Παραγωγή: 4ο χλμ Χαλκίδας-Αφρατίου, 341 00, Χαλκίδα, e-mail: info@center-al.gr, τηλ.: 22210 52 772, fax: 22210 52 667

www.siccona.gr


